مقدمه

تغذیه و خوراک دادن به دام یک علم مدیریتی مهم در صنعت پرورش گاوهای شیری و پرواری
است .در نسل جدید گاوهای شیری و پرواری به علت سطح باالی تولید ،مدیریت آنها مساله
بسیارپیچیده و مهمی است و نیاز به استفاده از تکنولوژی های مناسبی دارد.

یکی از مهم ترین نکته در مبحث جیره این است که بتوانیم جیره ای به گاو بدهیم که بیشترین
کارایی در قبال کمترین هزینه را داشته باشد.

لذا برای دستیابی به یک جیره غذایی مناسب با دام ،باید توسط فردی که علم جیره نویسی و
تجربه کافی دارد نگارده ،تنظیم و باالنس گردد.

باالنس کردن جیره
احتماال شنیده باشید که جیره باید باالنس باشد .کلمه باالنس به معنی تعادل می باشد .و اصطالح
باالنس جیره به معنی تعادل در تامین نیازهای تعریف شده حیوان در جیره می باشد.

از اتفاقاتی که در اثر باالنس نبودن جیره و مصرف خوراکی بی کیفیت و همچنین عدم وجود بستر
و فضای ایده ال برای دام ها ایجاد میشود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بیماری های متابولیکی (اسیدوز .نفخ.کتوز .کبد چرب.و).....
نقص اسکلتی (لنگش)
عدم رشد و وزن گیری مناسب

و ...که موجب حذف،تلف شدن دام و خسارات جبرن ناپذیری میگردد.

🔷راهکار چیست ؟

بهترین راهکار برای مقابله با چنین خطراتی مشورت با مهندسین جیره نویسی که علم و تجربه
کافی را داشته باشند است .بهتر است در انتخاب جیره نویس وسواس به خرج دهید و دقت کافی
را داشته باشید تا مهندس حاذق را از بین سیل مهندسین انتخاب کنید ،زیرا اگر مهندس جیره
نویس شما علم و تجربه کافی را نداشته باشد شما را با مشکالتی که پیشتر ذکر شد درگیر خواهد
کرد و هزینه و در مواردی خسارت جبران ناپذیری را برای دامداران زحمتکش در پی خواهد
داشت.
♦پیشنهاد ویژه
گروه تخصصی Cowmanخود را بر آن داشت تا بار دیگر در کنار دامداران جهت ارتقاء سطح
تولید وسوداوری شما قشر زحمت کش به ارائه جیره های باالنس شده توسط گروهی از مهندسین
که دانش باال و تجربه کافی را دارند اقدام نماید.
لذا امروز این گروه با در نظر گرفتن چندین فاکتور مانند در دسترس بودن اقالم و تهیه آسان برای
دامدار،قیمت تمام شده پایین و در عین اقتصادی بودن آن از راندمان باال برخوردار باشد .حاصل
نتیجه این فاکتورها ارائه جیره پرواری به صورت عمومی برای گوساله های قطع شیر نژاد هلشتاین
می باشد.

ادرس کانال تلگرامی @coowman

️♻گروه هدف:
گوساله های  ۱۰۰کیلو تا وزن  ۲۰۰کیلو
سن  ۳الی  ۶ماه

نسبت علوفه به کنسانتره
برای این گروه باید  ۳۰درصد علوفه در مقابل  ۷۰کنسانتره رعایت گردد.
علوفه شامل  ۲۰درصد کاه با قطعات دو تا سه سانت و  ۱۰درصد یونجه با قطعات ۲تا  ۳سانت می
باشد.
میتوان به میزان  ۲تا  ۳درصد از مقدار علوفه رو تفاله چغندر قند بصورت خشک که هر کیلوگرم
آن با  ۳لیتر اب خیسانده شود سپس استفاده گردد.
بهتر است جیره بصورت  TMRمخلوط و بصورت آزاد در اختیار دام قرار گیرد(.علوفه و کنسانتره
باهم مخلوط گردد).

نکات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد.
سه ماهه اول دوره پروار (  ۳تا  ۶ماهگی)
گوساله ها به خوراکهایی نیاز دارند که پروتئین زیادی داشته باشند.

رشد  ،سالمت و حداکثر تولید گوشت در دامهای پرواری بستگی زیادی به تأمین مواد معدنی مورد
نیاز دامها دارد  .بعضی از آنها برای رشد استخوانها  ،برخی برای کار طبیعی سلولها و بعضی برای
کار انزیم ها الزمند.
میانگین رشد در این سن بین  ۱الی  ۱.۱۰۰در روز با ضریب تبدیل  5می باشد.

خصوصیات اساسی علوفه ها:
الف – تأمین بخشی از نیازهای غذایی دام ،
ب – حفظ سالمتی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان بخصوص شکمبه .
بنابراین انواع مواد خشبی (علوفه و سیلو) باید از نظر این دو عامل بررسی شوند  .برای مثال انواع
کاه بیشتر نقش دوم یعنی حفظ سالمتی شکمبه را به عهده دارند و انواع سیلو مثل ذرت سیلو
شده بیشتر نقش اول را بازی می کنند  .طول اندازه قطعات خرد شده علوفه و سیلو بسیار مهم
است  .اندازه بیشتر از  5سانتیمتر سبب می شود که حیوان آنرا جدا کرده و خوراک یکسان
مخلوط نشود و اگر خیلی کوتاه باشد نقش خود را برای تحریک نشخوار از دست می دهد.
🔵این نکته را توجه کنید که حتما غذا باید در سه نوبت و به طور مخلوط و میکس شده برای دام
محیا شود.طوری که دام امکان جدا کردن جیره را نداشته باشد.این باعث تامین کلیه مواد مورد
نیاز دام شده و باعث افزایش بازده به بهترین شکل موجود میشود.

جهت سفارش جیره های اختصاصی می توانید به ایدی زیر در تلگرام پیام ارسال کنید.
@wwekaptan

توجه این محصول توسط گروه  cowmanتهیه شده است و هر گونه کپی برداری از محصوالت
پیگرد قانونی دارد.
(جهت حمایت از ما لطفا از ارائه این محصول به دیگران خودداری کنید و از همکاران خود
بخواهید که خود این محصول را تهیه کنند .زیرا این کار هم از نظر شرعی و قانونی دور از اخالق
می باشد).

